
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председник Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 37. став 

2. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09) и члана 

2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности 

Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“ број 47/2011), 

одлучујући по пријави концентрације заведеној под бројем 6/0-02-895/2012-1, 

коју су по приложеном пуномоћју за заступање поднели адвокати Дарија 

Огњеновић, Тијана Лалић и Ива Поповић из Београда из адвокатске канцеларије 

Prica & Partners, ул. Косанчићев венац бр. 20, 11.000 Београд, у име свог 

клијента – друштва „ЈТ International Netherlands“ B.V., са регистрованим 

седиштем на адреси Vreelandseweg 46, 1216 CH Hilversum, Краљевина 

Холандија, регистарски број друштва 32059546, дана 3. јануара 2013. године, 

доноси следеће 

 

                                                            РЕШЕЊЕ 
 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем контроле од стране друштва „ЈТ International 

Netherlands“ B.V., матични број друштва 3205946, са регистрованим седиштем 

на адреси Vreelandseweg 46, 1216 CH Hilversum, Краљевина Холандија, над 

друштвом „Nefftekx World II“ B.V. са седиштем на адреси Naritaweg 165, 

1043BW, Амстердам, Краљевина Холандија, регистарски број друштва 

52688089, до чега долази на основу реализације Уговора о купопродајни акција 

од 15. новембра 2012. године, чиме стицалац контроле над друштвом  „Nefftekx 

World II“ B.V. купује 100% акција циљног друштва, од њиховог претходног 

власника – друштва „Batata“ S.A. из Луксембурга, чиме, као резултат те 

трансакције и њеног затварања купац стиче и власништво над два зависна 

друштва циљног друштва, односно контролу над истима и то путем преузимања 

99,99% акција у друштву „Al Nakhla Tobacco Company – Free Zone“ S.A.E., са 

регистрованим седиштем на адреси Shebin Al Kom public free zone in Mono feya 

Governorate, Каиро, Египат, регистарски број друштва 16676, као и 99,99% 

акција у друштву „Al Nakhla Tobacco Company“ S.A.E, са регистрованим 

седиштем на адреси 3 Solayman El Halaby St., Al Ezbekyah, Каиро, Египат, 

регистарски број друштва 208020. 

 

 II УТВРЂУЈЕ СЕ да је у прописаном року од стране подносиоца 

пријаве извршена уплата износа од 25.000,00 (двадесетпетхиљада) ЕУР на 

девизни рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен код Народне Банке 

Србије, с позивом на број 6/0-02-895/2012-1, што представља одговарајућу 

висину накнаде за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном 

 
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Број: 6/0-02-1/2013-1 

Веза са бројем 6/0-02-895/2012-4 

        Датум: 3. јануар 2013. године 

Београд 



поступку из чл. 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из 

надлежности Комисије за заштиту конкуренције. 

 


